
              

 ملف اإلنجاز االلكتروني     

“E-Portfolio” 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم  والحريق

 الشؤون التعليمية

 الحاسب اآلليشعبة /التربوي اإلشراف 

الراشدمها بنت حممد : إعداد و تقديم   

  مشرفة احلاسب اآللي



:تهدف الورشة إىل  
  االلكرتونياإلجناز ملف توضيح مفهوم 

 أهمية ملف اإلجناز االلكرتونيتقديم نظرة حول 

 إعطاء مواقع ميكن من خالهلا بناء ملف اإلجناز االلكرتوني. 
التطبيق العملي. 

 األهداف



 
 
 

القت اهتماما الفتا من قبل اليت الوسائل التقنية يعد ملف اإلجناز االلكرتوني أحد 
فهو يعد أداة موضوعية لتقويم أداء املتعلمني وتعلمهم املعارف اجلديدة و , الرتبويون 

.والقدرة على التفكري وحل املشكالت, متابعتهم وإكسابهم  الكثري من املهارات  
إن أهم ما مييز ملف اإلجناز اإللكرتوني صفتان متالزمتان هما االنتقائية   

والتأمل ، فهو يتطلب من الطالب أن يكون انتقائيًا يف اختيار وثائقه مركزًا على النوع ال 
على الكم ، كما يتطلب منه تبين أسلوب التفكري التأملي الذي يعكس آرائه اخلاصة فيما 

. مر به من جتارب وخربات كي يطور من أدائه  
 
 

 مقدمة



              

            

        

 أوالا  ملف اإلنجاز االلكتروني مفهوم



 ملفات اإلجناز التقليدية ولكن مع حتويل حمتوياتها إىل شكل رقمي

 «E-Portfolio»مفهوم ملف اإلنجاز االلكتروني 



              

            

        

ا اإلنجاز االلكترونيملف أهمية   ثانيا



 ملف اإلنجاز االلكترونيأهمية 

 

  توثيق األداء التعليمي للمعلم. 

 التنمية املهنيةتعزيز 

 الفكرية و املراجعة الدائمة ملا مت إجنازهالتأمالت. 

 العملية تعطي فكرة واضحة عن مدى التقدم خالل املسرية. 

 و توضح منو املعلم وفعالية أدواره الرتبويةتبني. 

 يساهم بشكل كبري يف تقديم تصور عن الكفايات املهنية للمعلم. 

 



              

            

        

ا اإلنجاز االلكترونيملف متطلبات   ثالثا



:جيب على املعلمة  مراعاة ما يلي   
.الرتكيز على الكيف ال الكمأن تكون انتقائية يف اختيار وثائقها مع •  
و ُيعزز من , تبين أسلوب التفكري التأملي الذي يعكس الرأي  اخلاص للمعلمة •

. مما يؤدي إىل التطوير, اخلربات السابقة للمعلمة   
 



الكفاءة التقنية 

التفاعل التقين 

جودة احملتوى 



 حمتويات ملف اإلجناز االلكرتوني

 لسرية الذاتيةا•
   (متدرب-مدرب )الدورات و الورش و اللقاءات اليت مت حضورها •

 مناذج من اإلجنازات موثقة بالصور•

 الطالباتمن مشاريع مناذج •

 و حتديد جوانب القوة و الضعف , حتليل نتائج الطالبات •

 (توزيع املناهج)الدراسية اخلطط •

 املناهج وبيان أوجه الضعف و القوة و مقرتحات التطوير         نقد •

   (التحضري)اليومية للدروساخلطط •
 للدروسمن العروض التقدميية مناذج •

 .العمل و األنشطة املصممة من قبل املعلمةأوراق •
 ** إضافة إىل ما ترغب املعلمة يف عرضه ** 

 



              

            

        

ا  مواقع لتصميم ملف اإلنجاز  رابعا



https://sites.google.com 

 



http://www.wix.com/ 





 اإلنجاز االلكترونيةأمثلة على ملفات  

https://zohoorblog.wordpress.com 

https://forcomputersci.wordpress.com 

ghadah121.blogspot.com 

https://computer773.wordpress.com 



              

            

        

ا التطبيق العملي   خامسا



              

            

 شاكرة استماعكن        

 أسئلتكن

 


